
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen 
Maa-aineslaki 555/81 (muutoksineen) 

 Valtioneuvoston asetus maa-ainesten 
I_ 1 ottamisesta 926/2005 

Li Hakemus luvan jatkamiseksi (MAL 10.3 §) 

Viranomainen täyttää 

( Tunnus 

Saapui 

Päätöksen pvm ja § 

Keski-Savon ympäristölautakunta 

lupaviranomaiselle 

(i 
Hakija 

Nimi ja ammatti 

Peab lndustri Oy 
Lähiosoite 

Peab lndustri Oy/Luvat, Karvaamokuja 2a 
Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin 

00380 Helsinki 0207606200 
2 
Kiinteistön 
omistaja 

Nimi ja ammatti 

Kiinteistön lainhuutotodistus liitteessä 4.7 
Lähiosoite Kotipaikka 

Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin 

3 
Ottamis-
alueen 
sisältävän 
kiinteistön 
sijaintitiedot 

Kaupunginosa/Kunnan osa ja kaava-alue 

Kylä Tila, RN:o Tilan pinta-ala ha 

Lahnalahti 171-409-13-6 29,08 

4 
Tiedot ottamis- 
alueesta 

Ottamisalueen pinta-ala, m2 

28 000 
Pohjaveden keskimääräinen 
korkeusasema 
+ 

Pohjaveden ylin korkeusasema 

+ 

Maa-ainesten ottamissyvyys, m 

3 - 9 m 
s 
Toimenpide 

Tarvittaessa 
käytettävä 
eri Iiitettä 

Lyhyt selostus niistä toimenpiteistä, joille haetaan lupaa. Selostuksessa mainittava otettavien maa-ainesten pääasiallinen laatu, ja 
määrä, ottamisalueella voimassa olevat rajoitukset ja toimenpidekiellot sekä tärkeät vedenhankintakäyttöön soveltuvat 
pohjavesialueet virtaussuuntineen, vallitsevat luonnonolosuhteet, hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin sekä 
pohjavesiin. 
Mikäli alueella on aikaisemmin ollut maa-ainesten ottotoimintaa, tulee siitä antaa selvitys. 
Haettaessa lupa-ajan jatkamista, tulee ilmoittaa aikaisemman luvan alkamis- ja päättymispäivämäärä sekä otettu maa-ainesmäärä 
kiintokuutiometreinä. 

Haetaan lupaa maa-ainesten ottamiseen. Edellinen maa-aineslupa on päättynyt 31.5.2018. 
Tarkemmat tiedot ottamissuunnitelmassa 

6 
Ottamismäärä 
'a -aika 

Haettu kokonaismäärä, m3  *) 

76 000 
Arvioitu vuotuinen otto, m3  *) 

0-36 000 
Ottamisaika, vuotta 
10 

Kiintokuutiometreinä 
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( <7 
Ottamiseen 
liittyvät 
järjestelyt 

Tarvittaessa 
käytettävä eri 
Iiitettä tai 
selvitykset 
esitetään 
ottamis-
suunnitelmassa 

Selvitys liikenteen järjestämisestä, selvitys ottamisalueen 
ottamistoiminnan etenemissuunnasta ja ainesten säästeliäästä 
siistimisestä ottamisen aikana, selvitys puuston ja muun 
ottamisen aikana ja sen jälkeen sekä tarpeen mukaan 
polttoaineiden käsittelystä ja säilytyksestä yms. ottaen huomioon 

rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä 
ja taloudellisesta hyödyntämisestä, ottamisalueen suojaamisesta ja 

kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista 
pintamalden varastoinnista, sekä tarpeen mukaan ottamislaitteista, 

erityisesti pohjaveden suojelu. (Vn A maa 2 §) 

Käytetty eri iiitettä X Esitetty ottamissuunnitelmassa 
8 
Maa-ainesten 
ottaminen en-
nen päätöksen 
lainvoimaisuutta 

Haetaan lupaa aloittaa maa-aineisten ottaminen ennenkuin 
Liitteenä ehdotus vakuudeksi. 

lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. (MAL 21 §) 

, 
A Kyllä Ei 

9 
Kuuleminen 

Tarvittaessa 
käytettävä 
eri Iiitettä 

 

Luettelo 
haltijoiden 
huomautuksen 

Hakija 
perustuvat 

ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden alueiden sijaintitiedoista sekä niiden omistajien ja 
yhteystiedoista. Mikäli hakija on itse suorittanut näiden kuulemisen, tulee tästä antaa selvitys (mm. kuulemisasiakirjat ja 

tekemiseen varattu aika, MAL 13 §, Vn A maa 3 §) 

pyytää lupaviranomaista suorittamaan naapureiden kuulemisen. Annetut naapuritiedot 
28.9.2022 Maanmittauslaitoksen tietokannasta saatuihin tietoihin. 

Käytetty eri Iiitettä X 
10 
Ottamis-
suunnitelman 
laatija 

Nimi ja koulutus sekä ammatti 

Antti Pettinen, ympäristöasiantuntija 
Lähiosoite 

Ruukintie 1 
Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin 
53500 Lappeenranta 0400 738120 

11 
Maa-ainesten 
ottamis- 
toiminnan •.. 
yhteyshenkilö 

Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty yhteyshenkilö, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja. 

Nimi ja ammatti 

Heikki Räty, aluejohtaja 
Lähiosoite 
Ruukintie 1 
Postinumero Osoitetoimipaikka Puhelin toimeen/kotiin 
53500 Lappeenranta 0400 538199 

12 Liitteet 

 

Tarkemmat tiedot ottamispaikasta ja toimenpiteistä ilmenevät 

1. valtakirja 
2. selvitys ottamisalueen omistus- tai 

hallintaoikeudesta 
3. karttaote väh. 1:20 000 

4. kaavaote kaavamääräyksineen ja 
selvitys kaavoitustilanteesta 

5. neljä sarjaa ottamissuunnitelmia 
6. selvitys tieyhteyksistä ja -oikeuksista 

X 
oheisista liitteistä. Oheistettu liite merkitään x:11ä. 

7. luettelo naapuritilojen sijainnista ja yhteystiedoista 

8. vakuus ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa 

9. YVA-lain (468/1994) muk. arviointiselostus 

10. Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n arviointi 

11. Alustava suunnitelma kivenmurskaamon 
sijoittamisesta ja toiminnasta alueella 

X 
X X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

13 
Päätöksen 
toimittaminen 

  

X Postitetaan Noudetaan 
14 
Viranomaismak- 
sujen suorittaja 

Nimi, jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
Laskutustiedot esitetty ottamissuunnitelmassa. 

15 
Tietojen 
luovutus 

 

Maa-ainesluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa 
suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (julkisuuslaki 16 § 3 mom.). 

Maa-ainesluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai 
markkinatutkimusta varten (henkilötietolaki 30 §) 

  

X 
16 
Päivä» ja 
allekirjoitus 

Päivämäärä Hakijan ai hän 

9.11.2022 

n valtuuttamansa henkilön allekirjoitus 

-1-r7")"-----\ ._ (valtakirjalla) 

















































 

Aloittamislupahakemus 1 (1) 
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Viite: Maa-aineslupahakemus kiinteistöille 171-409-13-6, 12.10.2022 
 

Aloittamislupahakemus 

Haemme lupaa aloittaa edellä mainitun hakemuksen mukainen toiminta välittö-
mästi luvan myöntämisen jälkeen ennen kuin päätös on saavuttanut lainvoi-
man. 

PERUSTELUT 

Lupahakemus koskee kalliokiviaineksen ottamista alueella, jonka edellinen 
maa-ainesten ottolupa on päättynyt 31.5.2018. Haettava toiminta vastaa aiem-
min myönnetyn luvan mukaista toimintaa. Suojaetäisyydet kiinteistöjen rajoihin 
ovat vastaavat kuin aiemmissa maa-ainesluvissa. Toiminnan vaikutus on arvi-
oitu edellisen maa-ainesluvan käsittelyn yhteydessä. Toiminnalle on tois-
taiseksi voimassa oleva ympäristölupa. 

Hakijan käsityksen mukaan lupapäätöksen mukaisen toiminnan aloittaminen 
ennen lainvoimaiseksi tuloa ei tee tässä tapauksessa, edellä esitetty huomioon 
ottaen, muutoksen hakua hyödyttömäksi. 

Vakuus asetetaan lupapäätöksen mukaisesti. 

 

 

Peab Industri Oy 
 

 

Antti Pettinen 
Ympäristöasiantuntija 
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